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                UMOWA – wzór  
                nr DTiT-U-…-2022 
                 na usługę prania  

 
 
Zawarta w dniu ….................. roku  w  Gnieźnie, pomiędzy: 
  
Miastem Gniezno – Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Jacka Mańkowskiego, działającego przy niniejszej czynności na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………….., 
mającą siedzibę w ………………………………………………. 
reprezentowaną przez  
……………………………………  –  …………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 
 

 § 1 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, złożonej przez 
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
na realizację zadania pn: „Świadczenie usług w zakresie prania, dezynfekcji, maglowania pościeli wraz z 
transportem do hotelu „Lech” ul. BŁ. Jolenty w Gnieźnie” (dalej: przedmiot umowy lub zamówienia).  Z uwagi 
na wartość niniejszego zamówienia, ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         
z  2019 r. poz. 2019 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszej umowy ani trybu jej zawarcia. 

 
§ 2 

Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie                     
a także zaplecze techniczne. 
 

§ 4 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do sukcesywnego wykonywania usług pralniczych w terminie  
02.01.2022 r. – 31.12.2022 r.  w  szacunkowej ilości 13701 kg w cenie brutto…………..za 1 kg prania 
obejmującego odbiór i dostawę towaru  (uwzględniającej ……. % podatku VAT). 
2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………… zł brutto (słownie: …………………………………………złotych). 
………………… zł netto (słownie: ……………………..……………………złotych). 
3. Bieliznę przeznaczoną do prania Wykonawca będzie odbierał z Hotelu „Lech” oraz po wypraniu będzie ją 
dostarczał do Hotelu „Lech” przy ul. Bł Jolenty 5 z zachowaniem obowiązujących  zasad transportu 
zewnętrznego i wewnętrznego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji koców, kołder, poduszek minimum jeden razy  w  roku.  
 5.  Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego będą prowadzić stosowną ewidencję ilościową wg rodzaju 
wydanej pościeli raz ilościową wg wydanych kilogramów pościeli umożliwiającą rozliczenie się Stron. 
 

§ 5 
1. W przypadku ujawnienia, w trakcie odbioru bielizny czystej, braków ilościowych oraz wad w jakości prania, 
Zamawiający odnotuje ten fakt w dokumencie zdawczo-odbiorczym bielizny odebranej, co będzie 
równoznaczne ze złożeniem reklamacji. 
2. Odbiór czystej bielizny następuje w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Strony odnotują fakt przekazania 
bielizny w dokumentach zdawczo-odbiorczych. Wykonawca na oryginale dokumentu, a Zamawiający na kopii 
dokumentu potwierdzając dokonaną czynność odpowiednio podpisami oraz datą. 
3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi maksymalnie trzy dni. 
4. Reklamacje składane po odbiorze bielizny nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 
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5. Wykonawca nie uzna reklamacji dotyczących braków ilościowych, jeżeli w trakcie odbioru bielizny 
Zamawiający nie powiadomi go o stwierdzonej w wyniku podjętych czynności kontrolnych niezgodności 
pomiędzy zadeklarowaną przez Zamawiającego ilością bielizny a faktycznie stwierdzoną przez  Wykonawcę. 
6. Wykonawca nie uzna reklamacji dotyczącej wad jakości prania, jeżeli przed przystąpieniem do wykonania 
usługi powiadomi Zamawiającego, że stan bielizny ze względu na trwałe zabrudzenia i uszkodzenia nie 
gwarantuje właściwej jakości prania. W tej sytuacji pranie bielizny odbywa się na ryzyko Zamawiającego. 
7. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji dotyczącej braków ilościowych Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego uzupełnienia braków, w przeciwnym razie Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesioną 
stratą do pełnej wysokości. 
8. W przypadku uznania reklamacji, nieprawidłowej jakości usługi, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego 
wykonania usługi na własny koszt. 
 

§ 6 
1. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca utrzyma cenę usług pralniczych na poziomie cen 
przedstawionych w ofercie z dnia …………. 2021 roku, bez względu na zmniejszenie lub zwiększenie ilości towaru 
przekazanego przez Zamawiającego. 
2. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa. 
 

§ 7 
1. Termin realizacji zleconej usługi strony ustalają na  24 godz. W przypadku wystąpienia awarii lub innych 
zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W 
takim przypadku Wykonawca wykona usługę własnym staraniem i na koszt własny w innym zakładzie 
pralniczym z zachowaniem warunków określonych w niniejszej umowie. 
 

§8 
1. Za wykonane usługi Zamawiający będzie uiszczał płatności  po odbiorze asortymentu  przelewem  w ciągu 14 
dni od daty wystawienia faktury. 
2.Faktura winna zawierać w polu NABYWCA następującą treść: 
Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Miasto Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. 
Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Gnieźnieński Ośrodek Sportu  i Rekreacji, 62-200 Gniezno, ul. Bł. Jolenty 
5. 

§ 9 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez właściwy rzeczowo Sąd 
w Gnieźnie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki do umowy: 
 
Załącznik nr 1  Oferta. 
Załącznik nr 2  Klauzula informacyjna. 
 
 
 
 Wykonawca                                         Zamawiający 
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                         Załącznik nr 2   

Klauzula informacyjna 
 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu  i Rekreacji (dalej:”GOSiR”) 
ul. Bł.Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w GOSiR pełni Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.  
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz ochrony praw i interesów GOSiR zgodnie z 
przepisami prawa.  
4.Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
obowiązującego prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
7.Wykonawcy  przysługuje Państwu  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości powyższą informację i oświadcza, że dane osobowe podaje 
dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, w tym na otrzymywanie wiadomości za pomocą systemu 
teleinformatycznego oraz przesyłanie w ten sposób informacji dotyczących w szczególności wystawionych 
faktur, rozliczeń oraz salda klienta. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania GOSiR            
w formie pisemnej o każdorazowej zmianie numeru telefonu i adresu e-mail. 
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości powyższą informację i oświadcza, ze dane osobowe podaje 
dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, w tym na otrzymywanie wiadomości za pomocą systemu 
teleinformatycznego oraz przesyłanie w ten sposób informacji dotyczących w szczególności wystawionych 
faktur, rozliczeń oraz salda klienta. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania GOSiR            
w formie pisemnej o każdorazowej zmianie numeru telefonu i adresu e-mail.     
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